ABLYNX VERZEKERT ZICH VAN NIEUWE FACILITEITEN TER
ONDERSTEUNING VAN HAAR UITBREIDING OP LANGE TERMIJN
GENT, België, 20 oktober 2008 - Ablynx, [Euronext Brussels: ABLX], een pionier in het
onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische
proteïnen afgeleid van antilichamen, heeft vandaag meegedeeld dat een consortium, bestaande uit
DG Infra+, B.S.I. en Foremost Immo, zich heeft geëngageerd om te investeren in de bouw van
een dienstencentrum met 10.000 m² hoogtechnologische laboratoria op het Technologiepark te
Zwijnaarde, Gent. Dit dienstencentrum zal zich dicht in de buurt van Ablynx’ bestaande
faciliteiten situeren en de onderneming heeft het recht verkregen om 70% van de capaciteit van
de Bioversneller te benutten. Het project zal naar verwachting tegen midden 2010 voltooid zijn.
“We zijn zeer tevreden dat we deze overeenkomst hebben afgesloten met het consortium. Dit laat
ons toe om een onderzoekscentrum voor Nanobody®-technologie verder uit te bouwen in Gent en
om onze Belgische activiteiten onder te brengen in de hoogtechnologische Bioversneller”, zei Dr
Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van Ablynx. “We zullen naar schatting 200
personeelsleden hebben bij Ablynx tegen eind 2008 en we zijn op weg om een van Europa’s
grootste biotechnologiebedrijven te worden, met de doelstelling om vijf IND(*)-equivalente
aanvragen in te dienen voor onze eigen producten tegen 2012.”
(*)

IND (Investigational New Drug Application): Aanvraag voor nieuwe experimentele geneesmiddelen

- einde Over Ablynx [Euronext Brussels: ABLX] - http://www.ablynx.com
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de ontwikkeling
van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen, op basis van fragmenten van enkeldomein antilichamen, voor diverse ernstige en levensbedreigende menselijke ziekten. Ablynx werd
opgericht in 2001 in Gent en telt momenteel meer dan 185 werknemers. Ablynx sloot een succesvolle
initiële beursintroductie (IPO) af op Euronext Brussels [ABLX] op 7 november 2007. Ablynx ontwikkelt
een portfolio van op Nanobody®-gebaseerde therapeutische programma’s voor diverse belangrijke
ziektegebieden, met inbegrip van ontstekingen, trombose, oncologie en de ziekte van Alzheimer.
Nanobodies® werden gegenereerd tegen meer dan 100 verschillende ziektedoelwitten. Belangrijk is dat
Nanobodies®, die van nature voorkomen bij lama’s, een zeer hoge homologie hebben met mensen.
Effectiviteitsgegevens werden bekomen in 25 in vivo modellen voor Nanobodies® voor een waaier van
verschillende doelwitten. Haar lead programma, ALX-0081, een nieuw antitromboticum bevindt zich in
een meervoudige dosis Fase Ib studie in patiënten. ALX-0681, ook een nieuw antitromboticum, bevindt
zich in een vergevorderd preklinisch ontwikkelingsstadium. Ablynx’ tweede preklinische kandidaat is
ALX-0141, een volledig gehumaniseerd Nanobody® dat gericht is tegen het Ligand voor de Receptor
Activator van de Nucleaire kappa B Factor (RANKL), een belangrijk molecule in het botmetabolisme.
Ablynx stelt zich tot doel om ALX-0141 verder te ontwikkelen voor een aantal verschillende indicaties,
zoals o.a. de preventie van osteoporose. Andere indicaties omvatten botmetastases in kanker en boterosie
die gepaard gaat met reumatoïde artritis. Ablynx’ TNF-alfa programma, dat is gelicentieerd aan Wyeth
Pharmaceuticals, bevindt zich in een vergevorderd preklinisch ontwikkelingsstadium.
Ablynx heeft een omvangrijke octrooipositie in het domein van Nanobodies ® voor toepassingen in de
gezondsheidszorg en bezit de exclusieve en wereldwijde rechten op meer dan 50 families van toegekende

octrooien en lopende octrooiaanvragen, met inbegrip van de “Hamers”-octrooien die de basisstructuur, de
samenstelling, de aanmaak en het gebruik van Nanobodies® beschrijven.
Ablynx heeft lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke samenwerkingsakkoorden met
verscheidene grote farmaceutische bedrijven, waaronder Boehringer Ingelheim, Merck Serono, Novartis en
Wyeth Pharmaceuticals. Ablynx bouwt een uiteenlopende en brede portfolio van therapeutische
Nanobodies® uit, zowel via deze samenwerkingsovereenkomsten als via haar eigen interne
onderzoeksprogramma’s. De Vennootschap zet 70% van haar 0&0 personeel in om haar interne
portefeuille snel verder te ontwikkelen en heeft slechts minder dan 2% van de doelwitten die voor
Nanobodies® toegankelijk zijn gepartnerd.
Nanobody® is een geregistreerde merknaam van Ablynx NV.
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